
Abstrakt 

 Předmětem bakalářské práce jsou pregramotnostní dovednosti předškolních dětí, na 

něž bude navíc nahlíženo v souvislosti s domácím gramotnostním prostředím (HLE). 

Konkrétně se výzkum uskutečnil na vzorku 25 dětí z předškolních tříd. Povaha domácího 

gramotnostního prostředí se zjišťovala pomocí dotazníku pro rodiče, pregramotnostní 

dovednosti pomocí baterie testů.  Cílem bylo zmapovat výkonové profily předškolních dětí na 

úrovni fonematického povědomí, rychlého automatického jmenování a znalosti písmen. Dále 

propojit pregramotnostní výkonové profily s údaji o domácím gramotnostním prostředí rodin 

sledovaných dětí. Souvislost pregramotnostních dovedností a HLE byla zjišťována pomocí 

korelace. Ukázalo se, že dosažené výkony v úlohách fonematického povědomí a znalosti 

písmen korelují se vzděláním matky sledovaného dítěte a se společnými čtenářskými 

aktivitami rodičů s dětmi. Výzkumný vzorek byl následně rozdělen do skupin podle výše 

dosaženého vzdělání matky a podle toho, jak často si rodič s dítětem doma čte. Ukázalo se, že 

společné čtení ovlivňuje nejvíce výkony v oblasti znalosti písmen. Výše dosaženého vzdělání 

matky naopak ovlivňuje spíše oblast fonematického povědomí. Výzkum tak potvrzuje, že 

domácí gramotnostní prostředí hraje ve vývoji pregramotnostních dovedností důležitou roli. 
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Abstract: 

 The main theme of this topic is the pre-literacy of the preschool children in the context 

of the home literacy environment (HLE). The research was realized with 25 children of 

preschool age. Their home environment was monitored by questionnaire and their abilities 

were studied via a test battery. The aim of the study was to describe profiles of these children 

on the level of phoneme awareness, rapid naming and letter knowledge. The second aim was 

to connect these profiles with the home literacy environment of children. This connection was 

detecting by correlation. It has been shown that the children´s results in phoneme awareness 

and letter knowledge correlate with the education of their mother and with common reading 

activities of the parents and their children. Then the research sample was divided into groups 

according to mother´s education and how often the parents read together with their children. It 

has been shown that common reading primarily affects the letter knowledge. Mother´s 

education especially affects the phoneme awareness. The study shows the important role of 

the home literacy environment in development of the pre-literacy.  
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